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-) Münakasaıar 

~aat, TaJ'1'irat, Nafia işleri, Malze!Jle, Hanta 

ci~ldırım inşaatı 
~ 0çrnen evleri inş. : 6 ad. 
~ •liye dairesinde yap tııdilat 
ş'raat Bankası binası tnmiri 
ethir içerisinde yap. kaldırım tamiri (şart 57 kr) 
••ınıhane civarında yap. hal santral binası için 3 
ad tecrübe kazığı ve 2 açık ıondııi yap. 

aç ekı. 

., 
" 
n 

kapalı .z. 
aç. eks. 

791 55 
3253 26 
1179 31 
1571 72 

13477 79 
1050 -

tıtı• 
tı ıtte yap. halkevi binası ınş. 1 kısmı kapalı z. 65000 
~ l3:ı~ mrk. yap. 5 sınıflı ilk olrnl binası inş. 
lıın~apu limanın taranarak temizlenmesi ve bu me· 
Yand.ı mevcut döküntüler üzerine meaderek in~. 

• 24019 23 

paz. 

1 
heıtıd) 

tlll· 
•rde yap. tayyare alayı komutanlık hin:ısı ile 6 

~d erat pavyonu inş. (şart. 10 L) (temd) 
knpalı z. 201555 11 

~ar, Klinik ve İsp~nçiyari alat, Hastane Lev. 

aç. eks. 600 
l 
lıt rubu: 3 t. 

~ktrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve~alzemesi) 
l 
l ' 2yildi hava tesisatı kapalı z 47500 
,;"' ocakları ve hava gazı tesisatı (şart. 2 gurup için 

S kr) 

~nsucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

~eftnlik bezi: 100 m. 
l ~tlııc elbiıe: '34 lak. 
••tik çizme: 200 çift 

~reste-Tahta v.s. 
~-
0knar tahtası (muhtelıf eb' atta): 473,388 m3 

~<ıl •2'acı ile taban a~acı 
~liyat-Boşaltma-Yiikletme 

~ 
r'tke taşı nakli (temd) 
l 'Prak tütün nakli: S mılyon k. 

11~ nakli (temd) 

~ahrukat, Benz~ı~ Makine yRgları v. s. 

() 
~dun: 40·50 t. - ıaz: 1 t. · 9eltik lı.ömürü: 70 t. 
~ 0k kömürü: 45 t. - od.ın: 5 t. (temd) 

dun, kömür, maden kömürü, benzin, gres, valva· 
Uı:ı v s 

lı, . 
~ot: 65 t. - makine yağı: 4,5 t. - benin: :2,5 t. 
~it; 450 k. • ispirto: 100 k. 

~Üteferrik 
s 111,.... b . . l 
~ .. ,a ara ası ıçın ma ı.eme 
tıtç: 4 t. 

~tıak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
tl 
tlll:ıck, et, sadeyağ" makarna, saman, un v.s 
y llltk: 7 t. 
s~hrt: 4 t. 
lil: 5 t. 

~un eti: 4 t. 

" .. 6 " 
'/ ., 6. 
sG0~urt 7 ,, 
s t: 6 t. 

'dtya2', pirinç, şek-er, koyun eti, ekmek, kuru fa

t~"tılye, makarna, süt v.s. (temd) 
o\, Qıtk (oeı:aevi için) 
&

11
1>•: 3700 k. • !Bman: 300 k. 

~,~dıy ötütmesi: 321 t. 
l .. l•tes: 36 t. 
~e f uulya: 18 t. · taze patlıcan: 18 t.-taze bam· 

~.h: 4 t. • domates: 10 t. - biber: 3 t. 

}r•ı 760 k. 

treY•2'ı: 1825 k. (temd) 

l, " 1,4 t. n 

~ıı"'lık: 3650 ad. ., 
ıç: 1825 ad.-tavuk: 4500 ad .-pil ç: 1500 ad (temd) 

~Müzayedeler 
~-ttı 
~-~· •~acı: 876 m3 
S,11 

1?e yağı 
~~ 'Pek mensucat: 1665 k. 
~?köprünün köprübaşı mevltiinde bulunan su de
~1rrneni 

n 

aç. eks . 

" 
" 

paz. 

paz. 

nç. eks. 

aç. ckı. 

aç. ek~. 

kapalı ı . 

paz. 
aç. eks. 

aç. eks. 

pa:ı. 

aç. eks. 

" 
... 

ıu;. eks. 

n 

n 

pu. 
aç. ekı. 

" 
n 

• 

aç. art. 

" 
paı. 

kapalı z. 

110000 

1092 
1900 -

414 68 

4500 -

6505 

17ll 50 
1200 -

150 

2190 -
1680 -
2226 50 

125597 
7000 

244 02 

78 75 

4500 -
1801 15 
746 12 

13577 76 

45 

3)62 50 
6750 -

82 
142 -

31 10 

337 

194 44 

1'2 79 
90 

79 
48 
34 -
56 

203 50 
202 50 
89 25 
63 -

380 -

189 
283 

165 -
126 -
217 -
246 -

~02 40 

n5 

Müracaat yeri 

Bilecik Belc<lıyesi 
lzmir iskan Müd. 

., Defterdarlıta 

• 
Mersin Belediyesi 
İımir n 

CHP l\ ocaeli Başkan. 
Elazığ Vilayeti 
İst. Deniz Ticareti Müd. 

M. M. V. SAK 

Ask. Fabr. U. Müd. Ank. 

Gün Saat 

3-6-38 itib. 1 ny 
28·6-38 10 -
25-6-38 10 -
25-6-38 10 -
24-6-38 1 l --
28 6-38 16 -

1-7-38 
28·6·38 
28·6-30 

4-7-38 

16 
15 
11 

15 -

10 -

Devlet D. yol. Ank . H. pa~a 1-8-38 15 -
., 1-8-38 15 -

Çorum Vilayeti 
lzmir Belediyesi 
D.D. yol. H. paşa 

A.slc. Fabr. U. Müd. Tıc. 
Şubesi Anlc. ve lıt. 

lıtanbul Beledıyesi 

Konya Vilayeti 
Adaua 1 nbisar. Haşmüd. 
İzmir n n 

27-6-38 
28·6·38 
29-6-38 

24-6·38 

16-6-38 

213-6-38 
27-6-38 
17-6-38 

15 -
16 -
11 

14 

14 -

15 -
16 -
15 -

Çorum Vilfıyetı 27-6-38 
Konya Doğ. ve Çoc. Bakıın. 24·6·38 
Ordu Vilayeti 20-6-38 

15 -
14 
14 

Tire Belediyeıi 

Is tan bul Belediyesi 
Ask. Fabr. U. Müd. Ank. 

Çorum Vilayeti 
Tekirdağ ., 

., 

., 

" 
Tekirdağ Ask. SAK 

" 

24-6-38 

16-6-38 
2-7-38 

27·6-38 
15-6-38 
15-6-38 
15-7-38 
15-7-38 
21-6-38 
27-6-38 

14 -
10 -

Ll -

11 
11 
1 1 
11 
11 
11 

., 27-6-38 11 
" 27-7-38 11 

Konya Doğ'. ve Çoc. Bakım. 24 6-38 14 

Bilecik Cecaevi Müd. 
., Belediyesi 

'ff'kirdağ Ask. SAK 
Balıkesir Ask. SAK 

" 

İstanbul Komut. SAK 

n 

n 

" 
" 

Çorum Orman W.ühend. 
Feriköy Maliye Şubesi 
lst. Gümrükleri Ba"müd. 

., Vakıflar Dir. 

20-6-38 14 
3-6-38 itib. 20 gün 
25-6-38 11 -
27-6-38 10 -
27·6·38 11 

16·6-38 
16-6-38 

16-6-38 
16-6-38 
16-6 38 

28-6-38 
15-6·38 
20-6-38 
29-6-38 

9 
10 -
10 -
11 
11 30 

14 -

13 -
15 -

a) M ÜN 

İnşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Hari1a 

Cu~huriyet Halk Partisi Kocaeli Başkanlığından: 

lzmitte yapılacak Halkevi bina inşaatına ait 65 bin li
ralık bedeli keşiften 60 bin liralık kı mı kapalı zarf usu
lile eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi ve mukavelename, fonni şart· 

name, Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
B- Vahit fiyat listesi, tarifıııımesi, projesidir. 
ihale 1.7.938 cuma günü Kocaeli Parti Başkanlığında 

saat on altıd:ı komisyon tarafmdao yapılacaktır. 
İsteklilerin bu işe aid dosya muhteviyatını Kocaeli 

nafıa müdürlüğünde tetkik edebilirler. 
Eksiltmeye girebilmek iQin isteklilerin 4500 lira muvak

kat teminat vermesi lazımdır. 
Ticaret odası vesikası ve 938 senesi için muteber 75 

bin liralık nafıa vekaletinden alınmış yapı işlerine aid 
müteahhitlik vesikasını hamil olması. 

İsteklılerin 2490 sayılı kanun mucibince ihzar edecek
leri teklif mektublarım eksiltme günü olan 1 temmuz 
cuma günü saat 15 e kadar Parti başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri ilan olunur. 

İzmir Belediyesinden: 

Basmah~rne civarında yaptırılacak hal santral binası 

için 3 adet tecrübe kazığı ve 2 •açık sondaj yapılması 

açık eksiltmeğe konulmuştur. Keşiı bedeli l .050 lira olup 
şartnamesi başmühendislikten tedarik olunur. İhalesi 28 
haıiran 938 sah günü saat 16 dadır. İştirak: etmek isti· 
yenler 78 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelirler. 

İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden : 

Kumkapı limanının taranarak temizlenmesi ve bu me
yanda mevcud döküntüler üzerine mendirek inşası için 6 
haziran 938 tarihinde yapılan kapalı ıarfla eksiltmeye ' 
talip zuhur etmediğinden keyfiyet pazarlıkla ihale edil
mek üzere ayni şaraitle 28 haziran 938 salı günü saat 
11 e talik edilmi tir. İsteklilerin 7 46 lira 12 kuruş temi
natı muvakkate makbuz veya banka mektublarile mezkur 
gün ve saatte Galatada Deniz Tica~eti Müdürlüğüne ve 
şartnameyi görmek istiyenlerin de idare şubesine müra
caatları ilan olunur. 

Elazığ Viliyetind•n : 

Elazığ merkezinde yeniden yapılacak 24019 lira 23 kurut be 
deli keşifli beş sınıflı ilk okul binası inşaatı kapalı zarf usulile 

eksiltmiye konmuştur. 
Bu i'e aid evrak şunlard:r : 
A - Bayındırlık işle:-i genel şartnamesi, 
8. Yapı işleri umumi, fenni şartnamesi, 
C · Hususi şartname, 
D · Eksiltme şartnamesi, 
E - Mukavele projesi, 
F - Keşii evrakı, 

G - Projeler. 
İstekliler bu evrakı Elazığ Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 
Eksiltme 28.6.938 tarihin~ raslıyan sana günü .!'inat 15 te Vi· 

liyet Daimi Encümen dairesinde yapılacaktır. 
Eksiltmeye rirebilmek içi;:ı isteklilerin 1801 lira 44 kuruşluk 

muvakkat teminatı gösterir Ziraat Bankası makbuzu veyahud 
banka mektubu vermesi ve bundan başka aşağıda göıterilen ve
sikaları ibraz etmesi lazımdır. 

A • Nafıa Vekıiletinden alınmış liakal 15000 liralık mütenh· 

hidlik vesikası. 
B - 938 yılına aid Ticaret Oduı vesikası. 
C - İnşaat müddetince inşaatın fenni mes'uliyetini deruhte e

decek bir fen memuru iıtibdam edeceğine clair noterden muıad
dak taahhüdname. 

Teklif mektubları yukarda yazılı, saaten bir saat evveline 
kadar Daimt Encümen Reisliğine verilmiş olmalıdır. Po.ta ile 
gönderilen mektubların mühür mumu ile kapanmış olması ve 
mezkur saate kadar gelmiş bulunması lazımdır. Poıta teahhür· 

ları itibara alınmaz. 



Sayfa 2 

İEmir İli Daimi Encümeninden : 

Ekailtmeye konulan iş: Dikili - Altınova yolunun 15+533 -18+ 
250 kilometroları arasındaki toprak tel'viyesi, mani imalat ve •o· 
ae yapıaı, 

Açın tutarı : 40362 lira 48 kuru,. 
Bu ise ait evrak aşağıda gösterilmiştir. 
A - Kapalı eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projeıi. 
E - Bayandırlık işleri genel şartnamesi. 
C · Proje, grafik, keşif ve silıilei fiat cedveli. 
İ.tekliler: Yukarıda yazılı evrakı İzmir, A-ıkara, İstanbul Ba

yındırlık direktörlüklerinde görup inceleyebilirler. 
Eksiltmenin yapıl&cağı yer, tarih, gün ve saat : 
4 temmuz 938 pazarteai günü saat 11 de İzmir ili daimi encü· 

meninde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için gereken bilgiler : 
Bayıındırlık Bakanlığından alanmış 9.18 yılına ait müteahhit· 

lik ve Ticartet Odası belıeleri. 
Muvakkat teminat : 3272 lira. 
Teklif mektuplar 2490 .ayılı yasanın 31 inci maddesi gereğin

ce tanzim olunup yukarda 4 üncü maddede yazılı aaatten bir 
saat evvel İzmir İli Daimi Encümeni başkanlıtına makbuz muka· 
bilinde tevdi olunacak. 

Poıtada vaki ıecikmeler kabul edilmez. 

Bilecik Belediye Reiılitinden: 
791 lira 55 kuruş bedeli keşifli lımet Pa,a mahall•ainin Raıim 

bey caddesinde kaldırım inşaatı. 
150 Bedeli muhammeoli 3700 kilo arpa 300 kilo Hman 

Yukarıda yazılı kaldırım inşaatı ile belediyenin tanrifat araba11 
hayvanlarıoın ihtiyacı için arpa ve saman 3.6.938 günftnden iti· 
haren yirmi gün müddetle münakasaya konmuş olduğundan talip 
olanların şeraiti anlaınak ve pey ıürmek üzere belediye dareaiae 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

İzmir İskan Müdürlüğünden: 
Çeşme kazasıoın Ovacık köyünde göçmenler ıçın ke

restesi iskandan verilmek ve diğer bilumum malıeme ve 
işçilik müteahhide ait olmak üzere 6 adet köy tipi kar· 
gir evin inşası 15 gün müddetle açık eksiltmeye konul· 
muştur. Eksiltme 28 haziran 938 günü saat onda İzmir 
iskan müdürlüğü dairesinde müteşekkil komisyon buzu· 
runda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli keşif beher ev için 542 lira 26 ku· 
ruştur. Cem'an 3253 lira 26 kuruştur. 

İsteklilerin yüıde 7,5 tan tutarı olan 244 lira iki kuruş 
teminat akçesinin yatırdığına dair vesaikin eksiltmeaen 
bir saat evvel makbuz mukabili komisyon reisliğine tevdi 
edilmiş bulanmahdır. 

Plan, keşif şartname ve sair evrak her gün iskan daire· 
sinde görülebilir. 

isteklilerin yukarıda yazılı gün ve saatte iskan mü· 
dürlüğü dairesindeki komisyona müracaatları ilan olunur. 

İzmir Defterdarlığından: 

İzmir maliye dairesinde yapılacak olan ta· 
dılat 

Kaymakam Nikat bey caddesinde tapu ve 
kadastro binası ittihaz edilecek olan eski 

Muhammen 
keşif bedeli 

1179 L. 31 K. 

Ziraat bankası binasının tamiri işi 1571 L. 72 K. 
İzmir Milli emlak müdürlüğünde mevcut keşifnamesi 

mucibince yukarıda muhammen keşif bedell~ri yazılı ya
pılacak olan tamiratın 11.6.938 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 25.6.938 tarihine 
müsadif cumartesi giinü sabah saat 1 O da Milli emlak 
müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin yüzde 7,5 teminat 
yatırmaları ve keşifnameyi görmek isliyenlerin hergün 
Mılli Emlak müdürlüğiine müracaatleri. 

Her ikisi ayrı ayrı ihale edilebilir. 

Mersin Belediye Riyasetinden : 

Şehir içerisinde yeniden yapılacak 2751 metre murabbaı par
ke ve 1676 metre murabbaı beton yaya kaldırımı tamiratı kapalı 
z rf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 13466 lira 79 kuruştan ibaret bulunan bu inşaat 
24 Haziran 93S cuma güma günü uat 16 da Belediye dairesinde 
ihale edileciktir. İnşaat şartnamesi 57 kuruş bedel mukabilinde 
Belediye Fen Müdürlüğünden alınabilir. 

Eksiltmeye iştirak etmek iıtiycoler şartnamede yazılı vesaik 
ile beraber keşif bedelinin yüzde 7,5 niıbctinde muvakkat temi
nat makbuzu veya b nka mektubunu havi teklifnameaini ihale 
günü saat 15 e kadar B~lediye Encümenine vermeleri ilin o· 
lunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Eksiltme günü istekli çıkmıyan İzmirde yaptırılacak 
tayy re alayı komutanlık binası ile alb adet erat pavyo· 
nu inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 201.555 lira 11 kuruştur. 

İlk teminat 13577 lira 76 kuruştur. Şartname keşif ve 
projeler IO lira 6 kuruşa MMV satınalma komisyonda 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun iki ve 3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle ida
ri şartnamenin 4 ncü maddeıinin F fıkrasında yazılı bel· 
g lerle birlikte teklif mektublarını eksiltme saatinden be· 
be.nehal bir saat evveline kadar yukarıda adı geçen ko
misyon reisliğine vermeleri. 

MÜNAKASA GAZETESJ 

İl aç) ar, Klinik ve İspençiyari ahit:_ 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınahna Konıiı-.yoııundaıı: 

Tahmin edilen bedeli 600 lira olan 3 ton tuz ruhu as
keri fabrikalar umum müdürlüğü Ankara satınalma komis
yonunca 4. 7.938 tarihinde pazartesi günü sual 10 da açık 

ek iltme ile ihalf'! edilecektir. Şartııamc parasız olarak ko· 
misyondan verilir, talihlerin muvakkat teminat olan 'IS lira 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve :1 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komi-.yorıa müracaatları. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s._ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 1900 lira olan 200 çift lastik çizme 
29.6.9J8 çarşamba günü saat 11 dıe Haydarpaşada gar 
binaaı içindeki satınalma komisyonu tarafıodan açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği veıaik 
ve 142 lira 50 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte 
eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları 
lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası için· 
deki komisyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

İzmir Belediye ~inden: 
Bekdiye zabıta memurlarına 81 adt!l yazlık ceket. panta· 

]on beher ceket 6 lira ve beher pantalon 7 lira ki takımı 13 
liradan 1092 lira muhammen bedt·lle ve bn~katiblikteki şart· 
namesi veçhile açık eksiltmeğe konulmuştur. İhalesi 28.6.938 
salı günü saat 16 dadır. İştirak elln "k i~teyenler 82 liralık 
muvakkat teminat makbuzu veva han!rn teminat mektubu ile 

J 

söylenen gün ve saatte cnciimene gelmeleri. 

Kereste, tahta ve saire 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Ticaret Şubesinden: 

Eb'adı Metre mikabı 
4232 
1840 

28566 
12 ı20 

adet Köknar tahtası 0,015X0,20x 4M. 50,788 

" " ,, o.02xo, 1sx 4 ,, 26,500 

" " ,, 0,015 x O, 15X 4 " ı57 ,000 
,, ,, ,, 0,02 x o, 14 x 4 " 139, 100 

473,388 

Yukarıda mikdar, cıns ve eb'adı yazıh 473,388 metre 
mikabı kereste Ankarada marangoz fabrikasına teslim 
şartile satın alınacaktır. İsteklilerin Hatlı tekliflerini 24 
haziran 938 cuma günü saat t 4 e kadar ticaret şubesine 
vermeleri. 

Bu kerestenin şartnamesini almak isteyenler, her gün 
saat t 4,5 ile 15,5 a kadar Ankarada ticaret şu hesine, İs
tanbulda Fıedıklıda satınalma komisyonuna müracaat ede-
bilirler. 

• • * 
Balat atölyesine iüzumtı olan Kol :.ğacı, taban ağacı 

v. s. alınacaktır. Bak 2 inci sahifedeki İst. beled. ilanla· 
rına. 

Nakliyat: Boşaltma. Yükletme ve s. 

Konya Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Pazarlıta konan i• : Sulutas geveleai parke tafı ocağından 
Nafıaca gösterilecek mahallere nakil edilecek parke taşları nak
liyatı ekıiltmeıi 28.5.938 den itibaren bh ay müddetle puarhğa 
çıkarılmı,tır. 

Bedeli ke,lf 4500 liradır. 
Muvakkat teminat akçası 337 lira 50 kuruştur. 
Bu işe ait evrak Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 
İhale 28.6.938 uh günü saat 15 de Villyet Daimi Encümen 

odasında yapıhcaktır. 

isteklilerin bu işi yapmak ehliyetini hah. olduklarını gl>.terir 
ve Nafıa müdürlüğünce verilmi' ehliyet veıikau ve 938 yılına 
ait Ticaret Odası kayıt vesikalarile 337 lira 50 kurus depozito 
akçuına ait vezne makbuz vej a müteber banka ma"buzu ibraz 
etmek şartıyla yukarıda yazılı gün ve saatte Vilayet daimi encü
menine müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Adana İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Adana inhisarlar başmüdürlüğünün eski ve yeni istas· 
yonlar anbarlar, idarehane ve gazhane, imli.hane ve ba· 
rut deposu arasında sevk ve nakledilecek olan ve 5 mil· 
yon kilo tahmin edilen balya halinde yaprak tütün, san· 
dık içerisinde mamul tütün, müskirat, barut ve patlayıcı 

maddeler ve çuvalla tuzlar ve bilcümle eşyanın naklı iş· 
leri tarihi ihaleden 31.5.939 tarihine kadar açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

Eksiltme 27 haziran 938 tarihine rasthyan pazartesi 
günü saat 16 da İnhisarlar Başmüdürlüğü binasında ko
misyon huzurunda yapılacaktır. 

Şartnameyi görmek ve fazla tafsilat almak isteyenler 
satış şubesine müracaat etmelidirler. 

Eksiltmeye iştirak etmek istiyenler ihaleden evvel 
yüzde 7.5 güvenme parası olan 91 lirayı makbuz muka· 
bilinde baş müdüriyet v~znesine yatırmalıdırlar. 

İstanbul Belediyesinden: 
Muhammen 11~ 

Temizlik i~leri 
malzeme 

Balat atölvesiııe , 
ağacı vesaire 

aulama 

liizuıııu 

a rahalarına 

olan kol 

berleli ~ 

170 50 I~ 

414 68 31 

Yukarıda muhaıııınerı bedelleri yazılı işler ayrış 
l k ı r.· ki E ·· ~ pazar ığa onu muştur. ı'..vra - arı • ncuınen 

mimie görülebilir. l::ıtekliler hizalarında gösterilen 
teminat maklııız veya mektuhiJe beraber 16.6.938 per~, 
he günü saat l <le Daimi Encümende bulunınaJıdır 

LL!!!":::::~-:'!!!!!!!-~SIJ~-~-::~-~zc:_:::::=::~-~~ 
İzmir İnhisarlar Başmüdiirlüğünden: 

938 mali yılı içinde Çamaltı Tuzlasından merkeı 51 

deposuna getirilecek 6500-8000 ton ç-.uvalh kalın tıı~r' 
1000- l200 ton torbalı ve 300·500 adet sandıklı so . 
tuzun şattan depoya kadar nakil ve istif hamaliye ışt 
ihalesi temdid edilmiştir. 

Muvakkat teminatı 194,44 liradır. Muhammen 
şartnamesi levazım şubemizden görülebilir. .. vı 

İsteklilerin 17.6.938 güoü saat 15 te başmüdürlüguııl 
deki komisyona gelmeleri ilan olunur. 

Mahrukat Benzin-Makine yagian V:.!:_ 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komiıyond•ıı: 
• Tahmin edilen bedeli 6000 lira olan 150 ton döküm kol<U 

keri fabrikalar umum mildürlüğü Ankara satınalma koınisY0: 
ca 28.7.938 perşembe günü saat 11 de kapalı zarf ile ihale k~' 
lecektir. Şartnamo paruız alarak komisyondan verilir. Muf• 
teminat 450 liradır. ı;J 

• * • Tahmin edileu bedeli 9702 lira olan 198 ton döküın ·~f 
ukeri fabrikalar umum müdürlüğü Anknra aatınalma ko111~b' 
nueca 28.7.938 perşembe günü saat 11,30 da kapalı zarf ile 1 

edilecektir. .; 
Şartname parasız olarak komi yondan verilir. Muvakkat te 

nat 727 lira 65 kuruştur. J<O~ 
* * • Tahmin edilen bedeli 491)0 lira olan IOO ton döküm . 10 

a1keri fabrikalar umum müdürlüğü Ankara satınalma kolll'~b~ 
nunca 28.1'.938 perşembe günü saat 10 da .açık eksiltme. i~e 1 ~ 
edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan verılır· 
vakkat teminat 367 lira 50 kuruştur. 

Ordu Vilayet Daimi Encümeninden: ,,r 
Açık eksiltmeye konulan iş Hususi muhasebe1 nafıa, ııs•~oO 

ziraat, Baytar dairelerile memleket hutaneıinio hir s~~e~ik 0 s~· 
kömür maden kömürü ve gezyağı ile Vilayet otomobılının, 1<10ı 
hata ait otomobilinin, bir yıllık benzin, gres, valvıılin 111

11 

yağları ihtiyacıdır. bedel' 
Ekıiltmeye iştirak edeoekl r bu işe ait tahmin olunan ·ıı' 

yüzde yedi buçuğu olan 2.'.}2 lira 44 kuruş muvakkat tem',~ 
ihale saatından evvel İş banka1ına makbu~ mukab.ili.nde ~. C 
etmelidirler. 2490 sayılı kanunun OD yedıncı maddeaının 8. 4J 
fıkralarındaki teminatta kabul olunur. Ancak ihale esnasııı 
gösterilecek teminat kabul olamaz gS 

Eksiltme işi 1 haı.iran 938 gününden itıbarcn 20 haziran "· 
pazartesi tarihine kadar yirmi gündür. İhale saatı 14 de başl• 

Tıre Belediyc~irıden: 

Brledivcmiz elektrik santralı ile mezbalıtl ve iilü ııald 1' 
otomulıill;ıinin 938 mali )llı mcvndtlı mü:.teile ihtiy~H 1 1 . 
ha:t.İı<111 938 tarihinden 24 6.93H tarihine kadar 1 9 giin ıt1 11~ 
detle ve kapalı zarf u-.ulile cl\<;;İltıneyc koıııılıııu:;;tur. 

Ek iltmeye koııuian ınevatldı ınüşteileııin: 

.Muhanımc n 

1 edelı .\1iktarlaıı CinJeri 
Lira kilo 
487.3 65000 1azol 
945 4500 ~{ ve 4 ıfır mnkioc yağı 
550 250 J Henzin 

75 -l50 G.ız 
60 100 İspirto 

6505 yek fırı 1 e 
1-.teklilerin yukarda yazılı 6505 liralık muhammen . : • 

delin yüzde 7,5 ğu ni:::.betiııdeki muv klrnt teminat akçe-'' f' 
938 yılı. t~carc': oda;:ı ~.icil ~e~ika!arına leffedecek.~e~~ te~~Jı' 
namelerım cksıhme muddetının ::.onuncu cuma gunu ze\ 
ne kadar belediyemİ7.e t•~vdi <ılıneleri ve bedelsiz olarak \ef 

rilecek şarnameleri ve İcab eden izahatı almak için de rıt, 
gün çalışma saatları içinde belediyemize müraca1tları ıazıl 
mu ilan olunur. ~ 
~~~~~~~~~~----~~~~_,, 

Askeri F brikalar Umum Müdürlüğü 

Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli t 200 lira olan 4 ton kireç k9~, 
mağı askeri fabrikalar umum müdürlüğü Ankara satıod9 
ma komisyonunca 2.7.938 cumrrtesi günü saat 10 , 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız ole t 
rak komisyendan verHir. Talihlerin muvakkat teınirı' 
olan 90 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele 
rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona ınür9 

caatları. 
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• • • 
Temizlik işleri sulama ara baları ıçın malzeme alına-

caktır. Bak: 2 nci sahifedeki h,t. Beled. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Muhammen B. İlk teminat 

Cinıi Miktarı kilo lira kr. lira kr. 
Çalı faaulya 300 45 00 
Ayşekadın fuulya 650 97 50 
Barbunya 650 113 75 
Patlıcan 1000 175 00 

Kabak 600 60 00 

Domatea 600 90 00 
Kuru soğan 800 80 00 
Patates 800 100 00 
Taze bamya 350 140 00 

Kırkkale askeri 1anat mektebleri muhaf1z erlerinin ihtiyacı 
olan 9 kalem yazlık ıebzenio 2.6.38 günü yapılan eksiltmesinde 
beher kilolarına teklif olunu fiat gali görüldüğünden 17.6.38 cu .. 
ma srünü aaat 15 te açık eksiltme ile alınacaktır. İıteklilerio 76 
lira 59 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fabri 
kalar mnhasebeciliğine makbuz mukabilinde yatırarak belli gün 
ve saatte mektep satınalma komiıyonuna gelmeleri. 

• Cinai Miktarı kilo Muham. B . ilk • * 
Lira Kr. teminatı 

Lira K. 
Çalı fasulya 400 60 ()() 

Ayşekadın faııulya 1500 225 00 
Barbunya 750 131 25 
Patlıcan 3000 52.) ()() 

Dolmalık biber 500 75 00 
Kabak 500 GO 00 
Kırmızı domates 2000 300 00 
Kuru ıoğan 1800 
Patates 1000 125 00 
Taze bamya 600 240 00 
lıpanak 500 12 50 
Taze bakla 300 15 00 

1938 75 145 50 
Kırkkale aıkeri sanat liseıi talebesi ihtiy:uı olan on iki kalem 

yazlık sebzenin 2 haziran 938 perşembe günü yapılan açık ek
ıiltmgıinde beher kilolarına teklif olunan fiat gali görüldüğünden 
17 h.aziran 038 cuma günü saat 14 de açık eksiltme ile alınacak-

1 

tır. isteklilerin 145 lira 40 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kı
rıkkale aakeri fabrikalar muhascbeciliğine makbuz mukabilinde 
yatırarak belli gün ve saatte mckteb satınalma komisyo•ıuna 
gelmeleri. 

MUNAKASA GAZETESl 

Muhammen bedel 10,5 knru,tur. Muvakkat teminatı 79 lira
dır. 

İhalesi 15.6.38 çarşamba günü saat 11 de vilayet daimi encü
meninde olacaktır. 

,. *,.. Ekailtmeye konulan iş Tekirdağ Memleket hastanesine 4 
bin kilo yoğurt • 

Muhammen bedeli 16 kuruştur. Muvakkat teminatı 48 liradır. 
İhalesi 15.6.38 çarşamba günü saat 11 de vilayet daimi encü-

meninde olacaktır. 
* * • Eksiltmeye konan iş Memleket hastanesine 5 bin kilo ıüt . 

Muhısmmen bedeli 9 kuruştur. Muvakkat teminatı 34 liradır. 
ihalesi 15.6.938 çarşamba günü saat 11 de Vilayet Daimi En-

cümeninde olacaktır. 
• • • Ekıitmeye konan iş Tekirdağ Memleket hastaneainin 4000 

kilo koyun eti. 
Muhammen bedeli 50 kuruştur. Muvakkat teminatı 56 liradır. 
İhaleı;i 15.6.938 çarşamba günü saat 11 de Vilayet Daimi En

cümeninde olacaktır· 

Tekirdağ A~keri Satınalma Koınisyoııundan: 

Ek ... iltmede olan iş: 3~1 torı buğdayın üğiitme::ıidir. 

İhale::i açık ebiltme u ... ulil,,. yapılacaktır. 
İhale tarihi 25 haziran 938 C'umartesi günii ~aat 11 de 

yapılacaktır. 

Tnlipierin komisyonumuza miiracaatlnrı ilan olunıır. 

* • • Ek-.iltınede olan i~: Tekirdağ hastanesinin 6 biıı kilo 
koyun etidir. 

Eksiltmesi pazarlık "'urctiJe yapılacaktır. 
Muhammen fiatı 45 kuru~tur. 1\Juvakkat teminatı 203 

lira 50 kııru:;;tur. 

lha)f' ... i 21 haziran 938 salı günii ~aat 11 de yapılacağııı · 
dan komi 'yonumuı.t müracaatları iları olunur. 

• • * Eks iltmede olan i:;: Tümen Tekirdağ ha ·tane inin (> 

lıiıı kılo kuyun eti, 7 bin kilo yoğurt, 6 bin kilo süt ayn 
ayn aı;ık eksiltme U:'ulilc yapılacaktır. 

Tahmin fiyııtı koyun etinin 4S, yoğurdun l 7 südün 14 
kuru"" tan tahmin lır.delleri yapılacaktır. 

.\tuhanımeıı hedelleri üzerinden murnkknt t•·minatı koyun 
elinin 202 lira 50 kuruştur. Yoğurdun 89 lira 25 kuru~tur. 
sürlün 63 liradır. 

İhale tarihleri 27 haziran 938 paz.1rtesi 
koyun etirıiıı 11 de, )<>ğurdun 15 t ' , sii<lün 
caktır. 

~iinü ~natleri 

16 da, yapıla-

llıa~eleri Tekirdağ tiirnerı !'atınalına komi ·onuıırla ya
pılfıcaktır. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komiıyonundan: 

20.6.~>38 pazartesi günü ko:nutanlık birlikleri kilerine tes
lim edilmek sureti! c 760 kilo kirazın pazarlığı 16.6.938 perşembe 
günü saat 9 ile 10 arasında komutanlık ıatınalma komiayonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin nümunel.!rile birlikte belli saatte kom is· 
yonda bulunmalari. 

• 

Sayfa 3 

(Suite de la 4iıme page) 

lnıtallation des placards (Dir. Trav. Pub. Kar•) No 622 
Compteurs d'eau (Municip. Eskicbehir) No 723 
Pain (Procureur l en. Sivaa) No 723 
lııstal. place a Pendik (Municipalite Pendık} No 724 
* Boı~ (Oir. Forets Isparta) No 725 
Rep. bit. ecole Primaire (Vil. Ankara) No 725 
Beurre, vianıie, lait, legumes (Com. Ach Lyoeeı lat.) No 726 
• Morceaux de pain et reste de repas (Dır. Lycee Galatasaray) 727 
Beurre (lntend. lzmir) No 7 . 6 
Huile pour 111achine (Municipalite Kutahia) No 7 2.7 

---; Leı asterisques indiquent une vcnte par voıe de surenchere. 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

Miktarı 

1 kalem 

9 ,, 

Cinsi 

-------
Muham. 
bedeli 

L. 

Dekovil malzemesi 

,, ,, 
Vagonet 80 adet 

30 ,, ,, 

2266 

4879 
5000 
1500 

Mu vak. 
teminat 
L. 

169 
365 
375 
112 

K. 

95 

92 

50 

Eksiltme 
saati 

14 

14 30 
15 -
15 30 

l - Şartnameleri mucibince satın almacak yukarıda cins 
ve miktarı yazılı 4 kalem malzeme ayrı ayrı açık eksilt

' meye konmuştur. 
il- Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hi

zalarında gösterilmiştir. 
lll - Eksiltme 4.7.9.l8 tarihine rastlıyan pazartesi günü 

hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şarinameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların şartna· 
melerinde izah edildiği veçhile fiatsız teklif mektublarını 
vesaireyi münakasa gününden 10 gün evveline kadar İn
hisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şu~esi Müdürlüğüne 
vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutaıammın vesika 
almaları lazımdır. 

Vl- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ile 5 inci maddede yazıla vesika ve yüzde 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saat
lerde yukarda adı geçen Komisyona gelmc:leri ilan olu 
nur. (2965) 3-4 

• • • 
1- Şartnamesi mucibince 5000 kilo tartma kabiliye· 

tinde 2 adet baskiil pazarlıkla satırı alınacaktır. 

11- Muhammen bedeli 2900 Jira ve muvaklCat teminatı 
217.50 liradır. 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 

ihale günü çıkan taliblerin teklif fıatları komi:,yoıır.a pahalı 
gı>rüldüğıirı<len İ::ıt,ınLrnl komutanlığına bağlı hirlıkler ihti)a
t·ı olan ı7 hin kilo sahuıı pazarlıkla atın alıııacal'r•ndan iha-,., 1 

• * 
J700 k . arpa ile JOO kilo saman alınacaktır. Aak İn-

lll - Pazarlık 23.Vi.938 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

le i 27.(>.938 ,,azart··si giiııii saat ı ı de yapılacaktır. ~lu-
haınmen tutarı 541-0 liradır. ltk tcıniııatı 108 lir<ıdır o.;arl · 

" namc::ıi h rgün ö~ledeıı C\ vel komisyonda gfüülelıilir. istek-
lilerin ılk teminat makbuı ve}a ıncktublarilc 2490 .ıyılı 
kanunun 2 ve 3 iiocii madJclnindt> yazılı 'esikal.ıı ile hem· 
ber ihale günii Vttl(ti muay) eııiııde Fıııdıklıda koımıtımlık 
at.rı.ıl ına komisyon uıın gı 1 ınf' leri. 

Niğde I'ümeıı Satıııalına J oınisyonundan 

Niğde ve Hor garııizorılarındaki hırlik1criıı lıir st:ııclik 
•htiyacı olan 86200 kilo ığır eti kapalı z ırf u ulilf! alına 
caktır. 

Ebıltmesi 27.6.938 pazaı le:-i tıaat ~.30 da tiimr.ıı arllır
tııa komisyonunda yapılnl'aktır. 

Sığır etinin rnuhanımtn bedeli ı 55~H lıra olup ilk temi· 
nntı l 165 liradır. 

lsteklilcr ~artnaın yi hergiiıı komi yo.ul l giirür ve para
ız alabilırlı~r. 

Etlikte Veteriner Hakleriyoloji ve Serolojı .Müı s.c~c:,i 
Direk törlnğii ııdcıı: 

Mücs~esecle meveuıl tecrübe huyvaıılarile scrom lıevgir· 
lerj için 40 bin illi 50 bin kilo yeşil yunca a~:ık ebiltı~ı~ye .. 
konulınııştur. 

Tahmin r.dilen bedeli 1230 liradır. 

Muvakkat temiııat! 93 lira 75 kuruş olup lmnku mek
tubu veya vezne makbuzu ve devletçe kabule ;;;ayan hnzirıe 
tahvili. 

İhale i 27.6.938 pazarte:,İ güııii toaat 15 tedir. Şartnamesi 
llltidürıyetten bedelsiz verilir. 

2490 sayılı kanunda yazılı şartları haiz olan itoteklilerin 
ntuayyen gün ve saatle ziraat vekaleti ınııhaschc <lircktödü
~İindc toplanak olan konıit"yonıı müra~aat etmeleri. 

Adana Tümen Satınnlma Komisyonu Baıkanlığından 

Dörtyolda alayın bir senelik sığır eti kapalı zarf usuliyle mü· 
~'kaaay .. konulmuttur. 

ihale 20.6 938 pazartesi günü saat 15 te Dörtyol belediye ulo· 
~\ıııda yapılacaktır. 
~llvakkat teminat 1350 L. olup bu mün~kasa gününden bir ıaat 

~\o\'tl Maliye makbuzu komisyonuna gönderilecektir. 
Şartname her gün talep vukuunda levazımdan okutulur. 

Tekird~ğ Daimi Encümeninden: 
ı.. Ekıiltmeye konulan iş Memleket hastaneıinin 7 bin kilo ek
""•lc. 

i şaat sütununda Bılecik beled. =:.'!; __ ...... --------
b) 

Ankara Belediye Riyasetinden : 

Muhammen bedeli 
Ada Panel Mahallesi Cinsi Lira 
51 54 H. Bayram 2 ahşap hane 1200 

522 40 Cebeci Kargir bina 270 
Yükarda mevkileri yazılı hanelerin hedim ve tesviye masaf· 

ları alacak şahsa aid oımak üzere hizalarında göst~rilen muham· 
men bedelle enkazı açık müzadeye konmuştur. ihale 23.6.938 
perşembe ğünü saat 9 d imar müdürlüğü biaasında yapılacaktır. 

Taliplerin yüzde 7,5 teminat akçeleriyle kemisyonu mahsuıuna 
müracaatları ilan olunur. 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

lV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların Hatsız 
ve mufassal tekliflerirıi ve buna aid resimleri münakasa 
gününden 5 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdür
lüiü Tuz Fen Şubesi Müdürlüğüne vermeleri ve teklifle
rinin kabulünü muntazammın vesika almaları lazımdır. 

Vl- İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (337 4) 3 4 
• * • 

1- Şartnamesi mucibince 500 kilo beyaz sabun pa-
zarlıkla alınacaktır. 

il- Pazarlık 23.VI 938 tarihine rastlıyan perşembe 

günü saat 13 te Kabstaşta Levazım ve Mubayaat Şube
ıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden a lınabilir. 

İzmir tayyare alayına ait olup Y enikalede mevcut muh
telif otomobil lastikleri hurda berliye otomobili hurda 1 

doç otomobili köbne demirci, tesviyeci vesair 3275 kalem 
alat ve edevat pazarlık suretile satılacaktır. f aliplerin 17 
haziran 938 cuma güııü nat 10 da Yenikalede müteşek
kil komisyona müracaatları 

iV- İsteklilerin pazarhk için tayin edilen giin ve 
saatte yüzde 7,5 güven ne paralarile birlikte yukarıda adı 

1 geçen Komisyona gelmele-ri !lan olunur. (3394) ?. 4 

F eriköy Maliye .Şube i Tahsil .Şefliğinden: 

Meriköy Melkonyanın kazanç vergisi borcunun temini 
tahsili için haciz edilen 2,5 kilolu'c 17 teneke, 3,5 kilo· 1 

luk 31 teneke, 45 kiloluk 4 teneke makine yağı Pangaitıda 
Şube binasında, 150 kilo benzin Takızafer caddesi 29 
No. da 15.6.938 çarşamba günü alenen satılacağı ilan o· 
lunur. 

... . . . . $ : - - ;1' _, .. -, . -~· . . ·- ..(. .... .•,-,; .. s; .. "f'! ..-:.:ı 

~~ ~~~ ~İstanbul .s~ıe~lyes't llanlaff ·~:-~}-
.. . . . 

.!> .. ~ -

Kasımbaşa Kantar memuru tarafından kullanılmakta 
olan 892601 numaradan 892700 numaraya kadar olan bir 
cilt kantar makbuzu 10 varakı işlenildiktün sonra gaip 
olmuştur. Bu cilde ait 89261 l numaradan 892700 numa
raya kadar olan makbuz varakalarının hükmü olmadığı 
ve bunlarla tahsilat yapmağa teşebbüs edenler olursa bu 
ilandan bahisle derhal en yakın zabıtaya müracaat ede· 
rek malumat verilmesi lüzumu ilan olunur. (3535) 

imtiyaz ..bibi 'Ve JMI ifleri 
Dinktirl: t.a.il Girit 

Ba11!dıj'I 7er: ARTUN a........,., 
Galat. Billir ~ No. 10 

• • 
1- Şartnamesi mucibince 600 ton çavdar sapı pa-

zarlıkla alınacaktır. 
il- Pazarlık 24 6.938 tarihine 

saat 11 de Kabata5ta Levazım ve 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

rastlıyan cuma gnnu 
Mubayaat Şubesindeki 

m - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. · 

iV- isteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan oluGur. (3392) 2-4 

* * • 
K b t ~ b d t ı ·ı2 adet tahta 1- a a aş Levazım am arın a mevcu ~ 

kürek açık arttırma ile satılacaktır. 
2- Açık arttırma 24.6.938 tarihine rastlayan cuma 

günü saat 1 l de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi 
Satış Komisyonundan yapılacaktır. 

3- Satılacak mailar Kabataştaki ambarimızda bergün 
görülebilir. 

4- İsteklilerin arttırmaya iştirak için tayin edilen giin 
ve saatta yüzde 15 teminat paralarile birlikte yukarıda 

adı geçen Komisyona müracaatları ilan olunur. 
(3425) 2-4 
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ABONNEMENTS: Quotidien des Adjudication 
ADMINISTRA l llJ!'. 

Ville et Province 
.i MOIS Ptra. 450 

6 " " 850 
12 ., 

" 
1500 

Etranger : l:& •Oİs Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

• 
UNAKAS 
GAZETE 

Yoghourtchou Han 
ter Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T ~l~phoae: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

--·-Pour la Publicit~ ı'adresser 
iı l' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse T~lcgraphique: 

lıtanbul - MONAKASA 

1 

Tab eaıı Synopt.que des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudicatiou 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'ndjudicat. 

Prix 
eıtimatif 

CautioD. 
proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Cbargeı 

jours Heure 

1 

1 _c_o_n_flt_r_-.ı_c_ti_o_n,_-_R_e..:.p_a_r_a_ti_o_n_-_T_r_a_v_. P_u_b_li_c_s·-~-~_a_ t_e_r_ie_l_d_e;:_:C:.:o:.::nstruction- Cartogra phie 

Construetion pwıis iı Ja rue Ra11m bey. - 791 - 55 - Municipalıte Biledjik 20 jourı a partir du 3-6-38 

1 

Construetion Pavees et route iı Menine (cah. eh. Pli cach 13466 79 - - Municipalite Menine 
P. 57). 

lnııtallation de 2 poteaux et operation de sondage 

1 

au batiment central halle. 
Conııtruetion maiıons en maçonnerie pour immi· 

gres : 6 p. 
Reparation au bureau fi&cal lzmir 

" bitiment Banque Agrieole . 
Conatruction batiment ecole Primaire n Elaz:gue 

" Maison du Peuple a lzmit (1 partie). 
Draguage port Koumkapou et construction d'une 

jetee sur !es roehers eparpillea (aj.). 
Construction batiment Commandanat et casernes 

pour l'armce aerienne a lzmir (cah. eh . L. 10.06) 

Publiqııe 

" 

" 
" Pli each 

" 
Gre a grı! 

Pli each 

1050 

3253 26 

1179 31 
1571 72 

'24019 23 
60000 -

201555 11 

78 75 

244 02 

1801 44 
4500 -
746 12 

13577 76 

" 
lımir 

Dir. Etabliuemet Immigres bmir 

Direction Biens Nat. lzmir 

" Vilayet El:ı%İgue 
Presid. M•iaon du Peuple Kodjaeli 
Dir. Commerce Maritime fat. 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

Produits Chimiques et Pharmaceutigues · lnstruments Sa~i~aires,:: F ourô?ture pour Hôpitaux 

24·6-38 16 

28-6-38 

28-6-38 

25-6-38 
25-6-38 
28-6 38 

1· 7-38 
28-6·38 

1-7-38 

16 

10 

10 
10 -
15 -
16 -
11 -

15 -

Acide ehlorydrique : 3 t. Publique 600 - 45 Com. Acb. Oir. Gen. Fabr. Milit. Ank. 4-7·38 10 

Electric ite-Gaz· Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

lnıtııllation de four a recuire et du f&Z d'eclairage Pli caeh 110000 -

" d'air comprime (cah. eh. pour leı. deux 
" 4751 o -

growpea P. 235). 

HabilJement - Cbaussures Tissus- Cuirs. 

Co&tumes d'ete: 84 eompletı. 
Bottines en caoutehoue : 200 paireıı. 

Publique 

" 
1092 -
1900 -

Bois de Construction, Planches Potenux ete. 

Plnnehe de s:ıpin (div. dim.) : 473,338 m3. 

Chıırpente pr. l'atelier de balat 

Transport - Chargement Dechargement 

Transport de paves. 
Transport de f euillea de tabaes : 5000000 

" de sel (aj ). 

Combustible Carburant- Huiles 

Mazout : 65,5 t.· Huile pour maebi:ıe : 4,5 t • Pe-
trole : 450 k.· Benzine : 2,5 t .· Aleool : 100 k. 

f ıouille, graiıse. petrole, benzine, valvalin ete. 
Bois : 40 50 t .- Petrole : 1 t. Houille : 70 t . 
Houille : 45 t.- Boi& : 5 t. (.ııj.). 

üivers 

Materiel pr. arroseuse 

Chaux vivc: 4 t. 

J>rovısions 

Pommcı de terre : 36 t. 
Legumes: 5 lots. 
Viande de mouton : 6 t. 

" " n 
: 6 11 

Y oghourt : 7 t. 
Lnit: 6 t. 

1 

Paın, viandc, beurre, macaronis, paılle, farine ete. 
Pain : 7 t . 
Yoghourt : 4 t. 
Lait : 5 t. · 
Vi:ınde de mouton : 4 t. 
Viande, riı, sucre, pain, macaronis, !ait ete. (aj .). 
Cerisea: 760 k. 
Beurre: 1825 " (aj) 

" 1400 11 11 

Poules: 3650 p. 11 

Poulets: 1825 p. • poules: 4500 p. • poulets: 1500 
p. (ııj) 

Orge: 3700 k. • paille: 300 le 
Pain pr. le penitcneicr Biledjik 
Conca sagc de bles: 321 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
j Bois ele sapın : 876 m3 

1
, Tıssus de aoie : 1365 k. 

Gre iı gre 414 68 

Gre iı grc 4500 
Publique - - -

Pli cach 

Publique 

" 

Grc a gre 

Publique 

Publique 

" 
Gre a gre 
Publique 

" 
" 
" 

Gre a gre 
Publique . 

" 
" 
" 

Publique 

6505 

170 50 

1200 -

2190 -
1680 -
2226 50 

150 -

Publique - -
Gre a gre 125597 -

6750 -

3562 50 

82 
142 -

31 10 

337 -

194 44 

232 44 

12 79 

90 -

189 -

203 50 
202 50 
89 25 
63 -

79 -
48 -
34 -
56 -

165 -
126 -
217 
246 • 

380 -

302 20 

{ 
Adm. Gen . Ch de Fer Etat Arık. 
Caiues Haydarpacha 

idem 

Municipalite iz.mır 
1 Expl. Cb. de Fer Etat H.paeha 

Section Commerciale Dır. Gen. Fa· 
brique Milit. Ank. et lst. 

{ 
Com. Perm. Municipalite latanbul 
Dir. Eeonom. ,, ,, 

Vilayet Konia 
Dir. Principale Monopoles Adana 

" 
lzmir 

Munieipalitc Tire 

Vilayet Ordou 
,, Tchoroum 

Dir. Creche Konia 

J Com. Pernı. Municipalite lstanbul 
) Dir. Econom. ,, " 
Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Milit. Anlı:. 

Com. Ach. Milit. Balikesir 

" .. Tekirdagh 

" " 
" .. 

Vilayet T ehoroıım 
,. Tekirdagh 

" " 
" 11 

,, " 
Chef Mcd. Creehe Konia 
Com. Ach. Command. !at. Findikli 

11 

" 
" 
" 

1-8-38 

• 
1-8·38 

28·6-38 

29-6·38 

24-6-38 

16·6-38 

28·6·38 
27·6-38 
17-6-3i 

24-6-38 

20·6-38 
27-6·38 
24-6·38 

16-6-38 

2-7-38 

27-6-38 
27-6-38 
21-6-38 
27-6-38 
27·6-38 
27-6-38 
'l7·6-38 
15-6-38 
15 6-38 
15-6-38 
15-6-38 
24-6-38 
16-6-38 
16·6-38 
16-6-38 
16-6-38 
16·6·38 

15 -

15 -

16 -

11 -

14 -

14 -

15 -
16 -
15 

9 

14 -
ıs -
14 -

14 

10 -

10 -
11 -
11 -
11 -
11 -
11 -
15 -

'11 

11 -
11 -

11 -
14 -
9-

10 -
10 30 
11 -
11 30 

Municipnllte Biledjik 20 jours iı partir ele 3·6·38 
Oir. Peniten. ., 

Com. 1-\ch Milit. Tekirdagh 

Jngcnieur Forcts Tehoroum 
Oir. Ventes Douanes lıt.ıınbul 

20 6·38 14 -
25-6-38 10 -

28·6·38 
20-6-38 

14 -
13 -

ı Avis fficiels 
Du Ministere des 

Publics 
Travau~ 

·reSı 
La fourniture de tuyaux en fonte et ıes accessoı 

d ' 1 · e e une va eur estimative de Ltqs 41500 a ete mıs , 
adjudi«ation sous pli cachete le lundi 18 juillet gJSfı 
15 heures, par devant la Corumissiou d'Encheres de ~ 
teriel du Ministere des Travau Publics a Ankara· ·ut 

Les cahiers des charges et les annexes peuven~ A" 
o btenus de la Direction de Materiel du Ministere a 
kara, moyennant 208 piastres. 

Le cautionnement proviıoire est de 3112,50 LtqS· pi' 
Les interesses doi••nt remettre leurs plis a la ot 

rection du Materiel du Ministere accompagne de 1~ır 
certificat de fournisseur de materiel, deli vre par le ~ 
nistere, conformement au reglement adhoc jusqu'iı I~ 
l 8 juillet 938 a 14 heures. ( 3183) 3 

Çarşamba 15.6.938 
Gt' 

Boya, tutkal, 9elik &aç, boru kaplama bezi v.s. (Türkkuşu 
Dir.) .'\; 703 

Rıhtım inş. (lzmit Beled.) .\! 707 
Ekmek (Urfa C. Müddeiuınurn.) \~ 707 
Yulaf (İat. Komut.) .\~ 708 
Evrakı matbua (Afyon Vil.) .\~ 709 
Herta ve divar levhaları kağıdı (Devl. Basım. Dir.) .\~ 709 
Süt ve yoğurt (İat . Sıh. Müeu. AEK) .\! 710 
Barut depoıu tamiri (İnh. U. Müd.) .\~ 71 l 
• Kutlu vapuru (İıt. Deft.) .\e 711 
Balaıt kalburu ve fosforlu bakır (DDY) .\; 712 
Kuru ot (Lüleburl'az Tümeni) .\; 713 
Köy konağı inş. (Yahkavak Muhtar.) 

,, • " Akçaalan ,, 
,, • ,, Pınarlı Belen 11 

" ., ,, Muagebi " 
" 11 " Mumcular ,, 

Deniz ıuyu nakli (lat. Deft.) .ı\; 715 

.\! 715 
,,! 715 
J\! 715 
.\: 715 
.\~ 715 

, 

Pavyon inş. (Muğla Fuar Komitesi Başkan.) .\~ 716 ıı' 

Bulancak kasabannın halihazır haritası tanzimi lBulancak 9e 
.\'! 716 

Koyun eti (Kırklareli Tüm.) .\! 1 !6 
Gaz ve erzak (Konya Memleket Hast.) .\': 718 
Ekmek (Diyarbakır C. Müddeiumum.) .\! 721 

11 Konya ,, " X 721 
Levha diktirilmesi (Kau Nafıa Müd.) ~\~ 722 
Su saatı (Eıkişehir Beled.) .:\: 723 
Ekmek (Sıvaı C. Müddeiumum.) ~\~ 723 
Pendikte yap. plaj (Pendik Beled.) .\: 724 
• Odun (Isparta Orman Müd.) .:\! 725 
Yerli köyü okulu tamiri (Ank. Vat.) .\! 725 
Tereyağ. et, süt, sebze (İat. Liseler SAK) .\; 726 
* Ekmek kırıntıları ve yemek artıkları (Galatasaray Lis. 

,,! 727 
Sade yaR- (Jzmir Lvz) No 726 
Makine yağı (Kutalıı\a Beled.) No 727 

.. Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir . 

----..&.._..~ L-- -
Mercredi l 5·6· 1938 

Colle, acier, tuyaux, toile ete. (Dir. Gen. Turkkouehou) No 
Constr. quai (Munieipalite l:r:mit) No 707 
Pain (Procureur Gen. Ourfa) No 707 
Foin (Command. lıt.) No 708 
lmpression de registres (Vil. Afion) No 709 

7(' 

Papier pour carte (Dir. lmprimerie de L'Etat) No 709 1' 
Lait et yoghourt (Com. Ach. Hyg. A11ilt. Soc. Djagh111oghl0 " 

Rep. au depôt de poudre (Dir. Gen. MoDop.) No 711 
* V apeur "Koutlou,, (Defterdarat lst.) No 711 '-1 
Tamis pour ballut etcuivre pboaphore (Ch. de Fer Etat) No / 

Foin (Oiv. Lulcbourgu) No 713 
Tranıport d'enu de mer (Defterd'lrat Ist) No 715 
Conıtr. pavillon (Prcsid. Comite Foire Moughla) No 716 
Con1tr. konak gouvernemental (Mouhtar Yalıkavak) No 715 

., ,, 11 ( 11 Aktehaalan) No 715 
5 

" ,, ,, ( " Pınarlı Belen) No 71 
" ., " ( ,, Musgueli) No 715 
" 11 11 ( ,, Moumdjilnr) No 715 0 

Preıentatıon carte actuelle au bourg Boulandjak (Municip. Boulııl' 
No 716 

Viande de mouton (Div. Kirlareli) No 716 
Petrole et proviaion (Chef Med. hôpital Reg. Konia) No 715 
Pain (Proe. Gen. Diarbakir) No 721 

(Lire la suite en 3me pare) 

~I 

l 
~ 
\! 


